1. Zasady i definicje
Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z serwisu www.TestLearn.pl. Regulamin jest
wiążący dla wszystkich użytkowników Serwisu i Platformy, zwanych dalej Użytkownikami.
Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie:
1. Administrator/ Sprzedawca/Organizator – Evidence Analytics sp. z o o sp. k. z siedzibą w
Warszawie, ul. Smulikowskiego 4, NIP: 5252768507, REGON: 381667068 (dalej Evidence
Analytics).
2. Użytkownik/Usługobiorca/Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka
organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu
www.TestLearn.pl.
3. Testy/Usługa – zestaw testów online dla poziomu jednej klasy wraz z Raportem z wynikami
ucznia przygotowane przez Organizatora.
4. Raport - wyniki testu wraz z ich omówieniem i komentarzem dydaktycznym oraz wynikami
kwestionariusza preferencji.
5. Konto - przydzielone danemu Użytkownikowi, za pomocą którego Użytkownik może
dokonywać określonych działań w ramach Serwisu i Platformy. Konto powiązane jest z
loginem i hasłem oraz adresem e-mail podanym podczas rejestracji przez Użytkownika.
6. Platforma testowa – platforma zawierająca testy online dla uczniów klas 8 szkół
podstawowych i klas 3 szkół gimnazjalnych dostępna pod adresem www.TestLearn.pl.
7. Umowa sprzedaży - umowa zawarta przez Evidence Analytics z klientem Serwisu, w trybie
określonym w niniejszym Regulaminie.
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane na stronie www.TestLearn.pl. oraz
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
9. Serwis - zasób usług i funkcjonalności dostępnych na stronie www.TestLearn.pl.
2. Zawarcie umowy sprzedaży
1. Usługobiorca może składać zamówienia całą dobę za pośrednictwem serwisu
www.TestLearn.pl.
2. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika. Pierwszym
krokiem składania zamówienia jest wypełnienie Formularza Rejestracji dostępnego na stronie
www.TestLearn.pl, po kliknięciu buttona z wybranym rodzajem testów lub w zakładce Kup.
3. Podczas składania zamówienia Usługobiorca wskazuje w Formularzu Rejestracji:
- imię i nazwisko (ucznia lub swoje)
- login
- hasło
- adres e-mail, do których będzie przyporządkowane konto na platformie testowej.
4. Wypełniając Formularz Rejestracji, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze
stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia
niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Usługi. Administratorem
danych jest Evidence Analytics. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim
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niezwiązanym z realizacją Usługi. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych
osobowych, możliwość ich zmiany lub usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z
Administratorem poprzez Formularz Kontaktowy dostępny na stronie www.TestLearn.pl lub
na adres e-mail kontakt@testlearn.pl.
Po wypełnieniu Formularza Rejestracji zamawiający potwierdza chęć zakupu konkretnego
zestawu testów oraz wybiera przycisk „przejdź do płatności”.
Nie jest możliwe złożenie zamówienia bez wypełnienia Formularza Rejestracji.
Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Zamawiającemu informacji
potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę za pośrednictwem korespondencji
elektronicznej na adres e-mail podany przez Zamawiającego w trakcie rejestracji.
Jednorazowo, podczas jednej rejestracji można kupić jeden zestaw testów dla ucznia szkoły
podstawowej lub jeden zestaw testów dla ucznia szkoły gimnazjalnej. Aby kupić więcej
zestawów należy zarejestrować się ponownie, tworząc inne hasło i login.
3. Formy zapłaty

1. W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego, który wypełnił poprawnie Formularz
Rejestracji, zapłaty za dostęp do testów online wraz z raportem można dokonać korzystając z
systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę
(dalej zwanym Operatorem).
Płatności można dokonać korzystając z następujących kart płatniczych:
Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro
lub przelewem elektronicznym.

2. Cena podana przy zestawie testów jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i
jest wiążąca dla Użytkownika i Sprzedawcy. Niewniesienie wpłaty w terminie, w jakim
Operator oczekuje na wpłatę oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie zamówienia.
3. Użytkownik może ponieść dodatkowe koszty zakupu wynikające np. z tytułu prowizji
bankowych, opłat na rzecz Operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających z
wybranego przez użytkownika sposobu płatności.
4. Sprzedawca wystawia faktury. Faktury dostarczane będą na życzenie Kupującego w formie
elektronicznej, na co Kupujący wyraża zgodę.

4. Realizacja umowy sprzedaży
1. Dostęp do Platformy testowej umożliwiający wypełnienie Testów online i wgląd do Raportów
uruchamiany jest po zaksięgowaniu wpłaty.
2. Użytkownik otrzymuje drogą mailową informacje o aktywacji Konta oraz sposobie logowania
do Platformy testowej w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty.

3. Dane do rejestracji na Platformie testowej Użytkownik podaje w Formularzu Rejestracji.
4. W przypadku utraty danych Użytkownik powinien skontaktować się z Organizatorem poprzez
Formularz Kontaktowy na stronie www.TestLearn.pl lub drogą mailową na adres:
kontakt@testlearn.pl
5. Testy dla uczniów klas 8 szkół podstawowych zawierają:
- 2 testy z matematyki
- test sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem
- test sprawdzający znajomość lektur szkolnych (wynik z tego testu nie jest
raportowany na skali populacyjnej)
- test z języka angielskiego
- zestaw tematów wypracowań z języka polskiego wraz z informacją jakie kryteria są
brane pod uwagę przy ich ocenie.
6. Testy dla uczniów klas 3 szkół gimnazjalnych zawierają:
- 2 testy z matematyki
- test sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem
- test z języka angielskiego
- zestaw tematów wypracowań z języka polskiego (rozprawek) wraz z informacją, jakie
kryteria są brane pod uwagę przy ocenie wypracowań.
7. Dostęp do testów i raportu jest możliwy do 20 kwietnia 2019 r. Po upływie tego czasu, konto
Użytkownika jest dezaktywowane.
8. Testy będą udostępnione na Platformie w dwóch etapach:
etap pierwszy od 25 lutego 2019, etap drugi od 25 marca 2019
5. Korzystanie z udostępnionych materiałów
1. Do korzystania z Platformy testowej konieczne jest użytkowanie sprzętu komputerowego,
spełniającego następujące warunki techniczne:
- zaktualizowana przeglądarka internetowa (zalecamy aktualizację do najnowszej
dostępnej wersji):
1. Chrome 49 (najstarsza wersja dla Windows XP/Vista)
2. Firefox ESR
3. Internet Explorer 11
4. Safari 10
5. Edge 14
Zalecamy korzystanie z przeglądarek Chrome lub Firefox.
- dostęp do sieci internetowej
- na komputerze musi być włączona obsługa JavaScript
- rozwiązanie testów wymaga pełnowymiarowej myszy komputerowej z rolką (scrollem)
oraz pełnowymiarowej standardowej klawiatury QWERTY.
2. Administrator/Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację
komputera Użytkownika.
3. Administrator/Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Uczestnik nie
weźmie udziału w testach na skutek problemów sprzętowych z komputerem Uczestnika.
4. Korzystanie z zasobów Platformy testowej wymaga uprzedniego zalogowania się na stronie
www.TestLearn.pl za pomocą danych do logowania tj. hasła i loginu podanych przez
Użytkownika podczas rejestracji.
5. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim testów zarówno w całości,
jak i w części bez pisemnej zgody Administratora/Organizatora.
6. Użytkownik przystępuje do testów dostępnych na Platformie testowej we własnym zakresie.
Może rozwiązać wszystkie testy w dowolnym czasie do 20 kwietnia 2019 r.

7. Po wypełnieniu pierwszego i każdego kolejnego testu online w panelu Użytkownika na
Platformie testowej będzie dostępny po zalogowaniu Raport z wynikami testu lub testów.
8. Użytkownik ma dostęp do Raportów zawierających wyniki do 20 kwietnia 2019 r.
9. W przypadku naruszenia przez Użytkownika dóbr osobistych Administratora/Organizatora
i/lub naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator/Administrator podejmie stosowne
kroki prawne.
10. Wszelkie informacje i materiały zamieszczone na stronach Serwisu lub Platformy podlegają
ochronie prawnej, zaś ich wykorzystywanie w celach komercyjnych jest niedozwolone i
traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.

6. Reklamacje
1. W przypadku problemów z logowaniem do Platformy testowej lub dostępem do testów lub
raportów Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora/Administratora drogą
mailową na adres kontakt@testlearn.pl.
2. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Evidence Analytics będą rozpatrywane w
ciągu 7 dni od wpłynięcia.
3. Organizator/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie wynikłe z jego winy.
7. Odstąpienie od umowy
1. Użytkownik może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia uzyskując 100%
zwrot kosztów, jeśli nie rozpoczął korzystania z Platformy testowej lub gdy nierozpoczęcie
użytkowania wynikło z winy Organizatora.
2. Rozpoczynając korzystanie z Platformy testowej Użytkownik traci prawo do odstąpienia od
umowy.
3. Użytkownik może odstąpić od umowy wysyłając e-mail z informacją o woli odstąpienia od
umowy na adres kontakt@testlearn.pl.
4. Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie 7 dni na konto, z którego dokonano płatności. 
W
przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą
Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej
Zamawiającego.
8. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych jest Evidence Analytics, z siedzibą w Warszawie, ul. Smulikowskiego
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2. Dane osobowe zbierane przez Evidence Analytics są przetwarzane zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko,
numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej.
4. Dane przetwarzane będą w celu świadczenia usług przez Administratora Użytkownikom
zgodnie z Regulaminem.
5. Za zgodą Użytkownika dane wykorzystywane będą również do przesyłania na adres email
podany przez Użytkownika informacji na temat kontynuacji badania Test and Learn oraz
innych badań edukacyjnych realizowanych przez Evidence Analytics.
6. Przekazanie danych osobowych do Evidence Analytics jest dobrowolnie, jednakże niezbędne
do realizacji usługi.
7. Użytkownikowi, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu
do swoich danych oraz ich aktualizacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
9. Postanowienia końcowe
1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie Serwisu i
Platformy testowej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu i/lub
Platformy na czas nieokreślony w celu modernizacji lub naprawy (nie dłużej niż 24 godziny).

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie bez podania
przyczyny.
4. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w Regulaminie, jeśli korzysta w
jakikolwiek sposób z Serwisu i/lub Platformy.
5. Korzystanie z Serwisu i Platformy jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

